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Monica ger en ny 
bild av Magdalena
Om männen kring Jesus 
vet man en hel del, men 
om kvinnorna vet man 
desto mindre. I sin nya 
bok, Maria Magdalena 
kvinnan vid Jesu sida 
- Älskad och förtalad 
kultgestalt, ifrågasätter 
Monica Sjögren Nordgren 
den bild av Maria Magda-
lena som många har. Var 
hon bara en prostituerad 
kvinna som gjorde skan-
dal genom att smörja 
Jesus fötter med olja och 
torka dem med sitt hår? 

• Varför en bok om Maria 
Magdalena?
– När Dan Browns bok ”Da 
Vinci-koden” kom ut blev 
jag, liksom många andra, 
nyfiken på Maria Magda-

lena och hennes närhet till 
Jesus. Jag tror inte att det 
är osannolikt att hon hade 
barn och att Jesus kunde 
vara fadern, därför har jag 
skrivit den här boken som 
är en populärvetenskaplig 
bok, vilket innebär att jag 
bygger på andra forskares 
böcker. Dessutom är jag in-
tresserad av kristen konst 
och det teologiska budska-
pet i kristen konst. Därför 
blev det en kombination av 
teologi och konst, och i den 
här boken också kultur. 
• Vad är det med henne 
som är så fascinerande?
– Det som är spännande är 
vem hon var, legenden om 
henne och hur hon kom att 
få den roll som hon fick. På 
500-talet blev hon identifie-
rad med Lukasevangeliet där 
det kommer en synderska in 
och tvättar Jesus fötter och 

torkar dem med sitt hår, vilket 
Jesus tillåter. Gregorius den 
Store, som då var påve, tolkar 
in att synderskan är Maria 
Magdalena, vilket hon sedan 
förblev enda fram till andra 
hälften av 1900-talet. Att 
legenderna om Maria Mag-
dalena fått leva kvar inom 
kyrkan tror jag beror på att 
hon gjordes till synderskan. 
Sedan på 1200-talet skrev 
påven Innocentius III hennes 
bekännelser och hon gjordes 
till förebild för den ångerfyll-
da synderskan. 
I slutet av legenden beger 
sig Maria Magdalena till en 
grotta där hon lever i 30 år i 
ständig bön. Denna legend 
kunde den katolska kyrkan 
acceptera och hon fick på så 
sätt den rollen av kyrkan.
Det var först på 1960-talet 
som Vatikanen äntligen er-
kände att hon inte var pro-

stituerad, att hon inte var 
synderska. Hon har heller 
aldrig gjort någon bekän-
nelse, den skrev Innocenti-
us III själv. 
• Allt det här handlar om 
frågan om Maria Magda-
lena faktiskt var gift med 
Jesus, och att det är därför 
som hon ständigt var i hans 
närhet. Om Maria Mag-
dalena och Jesus var ett 
kärlekspar eller var gifta, 
vad skulle det innebära?
– Hade man accepterat att 
Jesus var gift med Maria 
Magdalena och att de hade 
barn tillsammans, då hade 
det haft stor betydelse för 
synen på kvinnan, synen på 
sexualiteten och celibatet. 
Den katolska kyrkan mo-
tiverade celibatet med att 
Jesus levde så, men om han 
fick barn med Maria Mag-
dalena så levde han ju inte i 

celibat. Jag tror att det skul-
le leda till bättre sexualitet 
mellan män och kvinnor, 
eftersom att den då är till-
låten. I den katolska kyrkan 
har sex bara varit tillåtet i 
syfte att avla barn. Så sy-
nen på sex skulle bli mer 
mänsklig, helt enkelt. Synen 
på kvinnor skulle också ha 
varit bättre. 
• Skulle det påverka vår tro 
om Jesus och Maria Magda-
lena var ett par?
– Jag menar att det inte gör 
det. Det viktiga i Jesus bud-
skap påverkas inte om han 
var gift eller ej. Jesu budskap 
är kärleken, kärleken till 
medmänniskan, barmhär-
tighet, förlåtelsen och förso-
ningen. Det är det viktiga.
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Ålder: 76 år.
Bor: Sundsta.
Familj: Man Lennart och 
dotter Malin. 
Gör: Präst och filosofikan-
didat med konsthistoria som 
huvudämne. Hon har arbetat 
på museum och konstgalleri 
samt skrivit om konst och 
kultur under många år.
Aktuell: Med boken Maria 
Magdalena kvinnan vid Jesu 
sida – Älskad och förtalad 
kultgestalt.  
Har tidigare skrivit boken 
Sankta Anna, Jesus mormor.

FAKTA

– Jag tror inte att det är osannolikt att Maria Magdalena hade barn och att Jesus kunde vara fadern, därför har jag skrivit den här boken som är en populärvetenskaplig bok, säger Monica Sjögren Nordgren.
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